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stabila skor.

 Hunden ska vara avmaskad senast 10 
dagar innan lägret, detta för att inte bära 
smittor till fåren. Vid rastning av hunden 
på plats måste ni alltid plocka upp efter er 

hund!

 Medtag vaccinationsintyg, mat och vatten 
till er hund och något varmt för den att 
ligga på. Hunden ska ha ett "fast" halsband 
(ej stryphalsband eller sele), samt en lång 
lina. Jag tar med mina 25 meters, samt att 
instruktören har att låna ut.

 Om hunden går riktigt bra på lägret kan 
man ha möjlighet till att genomföra ett 
inofficiellt vallanlagstest, då tillkommer 
kostnad för detta. Vi måste dock 
föranmäla eventuellt intresser för ett 
sådant. Detta prov sker då i så fall på 
söndagen.

 Varmt välkomna med er anmälan!änner 

du att du vill aktivera dig i rasklubben? Vi 

tänker starta upp aktivitetsgrupper runt 

om i landet. Det som behövs är bara 

intresserade personer. I en 

aktivitetsgrupp kan man i princip syssla 

med vad som helst bara Lapphund ingår. 

Några exempel är: promenader, prova på 

dagar, agility, rallylydnad, lydnad, spår, 

sök, ringträning, ja listan kan göras lång 

men det är ni medlemmar som 

tillsammans måste vara med och göra det. 

Sociala medier
Vi uppmanar alla att när ni skriver inlägg  

och deltar i diskussioner på social medier 

att tänka på: 

att vara öppen och tydlig  

att bidra med kompetens  

att vara ärlig och ansvarstagande  

att vara artig och visa gott omdöme 

att visa respekt för andra  

att respektera upphovsrätten  

att i förtroendevald post inte agera utifrån 

privata preferenser 

Vi följer SKK:s policy för sociala medier: 

https://www.skk.se/Global/Dokument/Om-

SKK/Foreningspaketet/Policy-for-digitala-

medier-S16.pdf 

Officiellt vallanlagstest (NHAT) söndag 17 maj 2020

Söndagen den 17 maj 2020 står SRFL som teknisk utförare av officiellt vallanlagstest på 
Klämmestorp, 565 94 Sandhem. (Mullsjö)

Anlagstestare är Ann Awes. 
Kostnad 750 kr/ deltagare.
Totalt antal platser: 20 st.

Alla raser på Svenska Kroppsvallarnas raslista, förutom Holländsk herdehund, är välkomna. 
Anmälan och betalning ska vara inne senast 30 april 2020. 

Anmälningsblankett laddas ner från www.kroppsvallarna.se under rubriken anlagstest. 
Information och blanketter. Anmälan för privatperson.

Spar blanketten lokalt på din dator och maila till vallansvarig@finsklapphund.nu Dºp filen 
med hundens reg.nr och namn s¬ vi vet vem som anmªlt.

Betalning sker till SRFL p¬ bg 805-1674. Uppge vad du betalar fºr. 

Medlemsskap i SRFL, Svenska Kroppsvallarklubben eller annan SKK ansluten klubb ªr 
obligatoriskt.

Varmt välkommen med din anmälan!

http://www.kroppsvallarna.se
mailto:vallansvarig@finsklapphund.nu
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